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Misintenties, en andere copy voor vermelding in parochienieuws februari uiterlijk 13 februari 2023 aanleveren 

KOP ERAF! 
 
Enerzijds is de eerste maand van het jaar alweer voorbij, 
anderzijds gaat de kop eraf bij het carnaval. Iedere tijd 
heeft zijn eigenheid, zijn eigen karakter. Het vormsel ligt 
voor dit jaar ook al weer achter ons. Jonge mensen die het 
aandurven te getuigen van hun geloof. Proficiat aan deze 
dappere mede katholieken. 
Getuigen van ons geloof is de opdracht die God ons gege-
ven heeft. Het is de weg die uiteindelijk leidt naar onze 
ultieme bestemming, een leven bij God. Vroeger werden 
de meesten mensen via de kerk begraven of gecremeerd. 
Nu leven we in een tijd waarin vaak geen rekening meer 
wordt gehouden met de wensen van de overledene. Hoe 
pijnlijk is het toch steeds weer wanneer goede katholieke 
mensen die regelmatig de kerk bezochten of thuis de com-
munie ontvingen, zonder katholieke uitvaart uit dit leven 
verdwijnen. Durf ook in deze situatie te getuigen van uw 
geloof. Zet op papier wat je wilt na je overlijden. Bepaal 
zoveel mogelijk zelf wat je wensen zijn, ook wat de lie-
deren betreft. Dit is een grote verlichting voor de nabe-
staanden. Bespreek het ook met je nabestaanden zolang 
je er nog bent. Dat ze duidelijk weten wat je wilt. Niet al-
leen op papier zetten en ergens neerleggen. Geef het aan 
degene die je vertrouwd, die ook uitvoert wat jij wilt. 
Door een katholieke uitvaart/begrafenis getuigen wij tot 
het eind van ons geloof in de Verrezen Heer. Zo is ons 
leven dan ook een opgaan naar de Heer. 
In deze tijd zijn er ook vele kinderen die zich voorbereiden 
op de eerste Communie in onze drie Kerken. Met hun ou-
ders en de catechisten bereiden ze zich voor op de grote 
dag. Ondersteun hen, spreek met hen over het geloof. 
Juist in het dagelijkse leven. 
 
Pastoor J.W. Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk Heksenberg. 
 
Zoals u weet is de Gerardus Majella kerk van de Heksen-
berg tijdelijk niet in gebruik geweest vanwege de tever-
wachten hoge stookkosten die niet opwogen tegen het 
aantal bezoekers. 
Vanaf 1 maart (tenzij de winter terugkomt) zal de H. Mis 
op zaterdagavond 18.00 uur weer worden hervat. De H. 
Mis op dinsdag blijft in de St. Cornelius kerk om organisa-
torische reden. 
Het kerkbestuur is bezig met plannen voor de toekomst 
van de kerk, we willen ze behouden voor de eredienst 
maar gelijktijdig zoeken naar mogelijkheden die ervoor 
zorgen dat het financieel ook haalbaar blijft. Hiervoor zul-
len we moeten omdenken, niet langer denken in zaterdag-
avond/zondagmorgen. Vroeger waren er ook zondag-
avond missen in de dekenaten. Dit zou een mogelijkheid 
zijn voor de tijd na de vakantie. Ook voor ouders met kin-
deren opent dit nieuw perspectief. Denk er eens over na 
en laat ons, het kerkbestuur, weten wat u ervan denkt of 
welke gedachten u hebt over behoud van onze kerk. 
 
Gezocht  

Een koster of kosteres is een vrijwilliger met verschillende 
taken, zoals het klaarzetten van alles wat voor een dienst 
nodig is. Denk hierbij aan kaarsen, liturgische voorwerpen 
of de microfoon. Hij of zij heeft een sleutel van de kerk en 
zonder deze hardwerkende persoon komt u door de week 
of het weekend niet binnen. In de Heilig Hart kerk zoek ik 
een collega (liefst van ongeveer mijn leeftijd) om dit samen 
met mij verder invulling te geven. Want oud en jong SA-
MEN zijn wij die katholieke kerk van Heerlen Noord. Hope-
lijk hoor ik wat op deze dringende oproep. 

Hartelijke groet. Koster van Schandelen. John Kessen 



 
 MISINTENTIES 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00  uur 
18.30 uur H. Hart van Jezus - Aanbidding met ge
 bed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in de 
 kerk; Voor de zielenrust van Innocent 
 Rwanyagasore;  

 Voor ouders en voorouders Kanakuze, 
Voor zuivering van de zielen van de voor-
ouders van mijn stamboom; 

 
DONDERDAG 2 FEBRUARI-Opdracht v.d. Heer 
09.00 uur          H. Hart van Jezus –  voor het welzijn van 
 de parochies; aansluitend Blasiuszegen 
                     aansluitend Aanbidding en rozenkrans tot 
                          10.15 uur  
               
VRIJDAG    3 FEBRUARI-H. Blasius, Blasiuszegen 
18.00  uur          H. Cornelius – Aanbidding 
18.30 uur           Rozenkrans  
19.00 uur           Leesmis- Voor priesterroepingen en H.  
 Priesters. Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanakuze,     
Voor zuivering van de zielen van de voor-
ouders van mijn stamboom; aansluitend 
Blasiuszegen 

 
ZATERDAG 4 FEBRUARI 
09.00 uur           H. Cornelius - Leesmis 
                                                                aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
19.00 uur H. Cornelius –Hoogmis - Dien van Bus-

sel-Dielissen (coll); Gerda Richter-
Rademakers (coll); Zeswekendienst Pim 
Kleijkers;  

 
ZONDAG 5 FEBRUARI-5

e
 z.d.h.j (A) 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis - Rie Huy-
nen-Gielen (coll); Theo Wassercordt 
(coll); 

11.15 uur  H. Cornelius – Hoogmis - Joep Friedrich 
(coll); Huub Baburek (coll); St Jrd echtel. 
Guillaume-Verkoelen en dochter Resi; 
Greta Szneider (coll);  

13.00 uur H. Cornelius - Devine Mercy chap-
ter 

14.00 uur H. Cornelius - H. Mis-Devine Mercy 
 
MAANDAG  6 FEBRUARI-HH. Paulus Miki en gezel-
len 
10.00 uur Grindel- Leesmis 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis-  
 
DINSDAG 7 FEBRUARI 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis - Voor levenden 

en overledenen van familie              
Miltenburg.                                                                                                           
aansluitend Aanbidding met Rozenkrans-
gebed. 

 
WOENSDAG 8 FEBRUARI 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 

18.30 uur H. Hart van Jezus - Aanbidding met  
 gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in 
 de kerk; 
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanakuze, 
Voor zuivering van de zielen van de 
voorouders van mijn stamboom; 

 
DONDERDAG 9 FEBRUARI 
09.00 uur           H. Hart van Jezus – voor het welzijn  
                          van  de parochies; 
                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG    10 FEBRUARI-H. Scholastica 
18.00  uur          H. Cornelius – Aanbidding 
18.30 uur           Rozenkrans  
19.00 uur           Leesmis- -  
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanakuze, 
Voor zuivering van de zielen van de 
voorouders van mijn stamboom; 

 
ZATERDAG 11 FEBRUARI-O.L.V. van Lourdes 
09.00 uur           H. Cornelius - Leesmis 
                           aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
19.00 uur H. Cornelius –Hoogmis - Jacqueline 

van Dijk-Franssen (coll); Nicolien Liem-
Volkert (coll); Karel De Bruijn (coll); Jrd 
Emile LÓrtye; 

 
ZONDAG 12 FEBRUARI-6

e
 z.d.h.j. (A) 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis 
 Presentatieviering kinderen De 

Droomboom m.m.v. familiekoor 
Young Spirit 
 Overl. fam. Van Haaren en Fons va n 
Bijlevelt(st); 

11.15 uur  H. Cornelius – Hoogmis - Wies van 
Hek-Rampo (coll); Alie Stegeman-Eilers 
(coll); Paul Koonen (coll); Mia Vermeu-
len-Heusschen (coll); 

12.00 uur H. Hart van Jezus - H. Mis KKI, Indo-
nesische gemeenschap 

12.15 uur H. Cornelius –Doopsel- Skylar Mijn-
ders; 

13.00 uur H. Cornelius – -H. Mis Vietname
 se gemeenschap 
 
MAANDAG 13 FEBRUARI 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis-  
 
DINSDAG 14 FEBRUARI-HH.Cyrillus 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis – Voor leven-

den en overledenen van familie Milten-
burg. Aaansluitend Aanbidding met Ro-
zenkransgebed 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.30 uur H. Hart van Jezus - Aanbidding met  
 gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis - gebedsintenties uit het boek in 
 de kerk; 
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore;  



 Voor ouders en voorouders Kanaku-
ze, Voor zuivering van de zielen van 
de voorouders van mijn stamboom; 
 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 
09.00 uur          H. Hart van Jezus – voor het welzijn  

                         van de parochies; 
                         aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG    17 FEBRUARI 
18.00  uur         H. Cornelius – Aanbidding 
18.30 uur          Rozenkrans  
19.00 uur          Leesmis-   
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanaku-
ze, Voor zuivering van de zielen van 
de voorouders van mijn stamboom; 

 
ZATERDAG 18 FEBRUARI 
09.00 uur           H. Cornelius - Leesmis 
                            aansluitend Aanbidding tot 12.00    
                                        uur 
19.00 uur  H. Cornelius –Hoogmis 
  Theo Peters (coll); 
 
ZONDAG 19 FEBRUARI-7

e
 z.d.h.j. (A)  

  - CARNAVAL 
10.00 uur  H. Hart van Jezus – Hoogmis 
11.15 uur   H. Cornelius – Hoogmis - Annie 
  Verspaget (coll); 
 
MAANDAG 20 FEBRUARI   
Vanwege Carnaval geen H. Missen. 
 
DINSDAG 21 FEBRUARI-H. Petrus Damiani 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis - Voor le-

venden en overledenen van familie 
Miltenburg.                                                                                                  
aansluitend Aanbidding met Rozen-
kransgebed 

WOENSDAG 22 FEBRUARI-ASWOENSDAG 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis -   
 aansluitend Aanbidding tot 12.00 uur 
18.30 uur H. Hart van Jezus - Aanbidding met 
                          gebed voor roepingen; 
19.00 uur H. Mis – Zang: Schola. Gebedsin 
                          tenties uit het boek in de kerk; 
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanaku-
ze, Voor zuivering van de zielen van 
de voorouders van mijn stamboom; 

 
DONDERDAG 23 FEBRUARI-H. Polycarpus 
09.00 uur          H. Hart van Jezus – voor het welzijn 
                          van de parochies; 
                          aansluitend Aanbidding tot 10.15 uur 
 
VRIJDAG    24 FEBRUARI 

18.00  uur          H. Cornelius – Aanbidding 
18.30 uur           Rozenkrans  
19.00 uur           Leesmis-  
 Voor de zielenrust van Innocent  
 Rwanyagasore; 

 Voor ouders en voorouders Kanaku-
ze, Voor zuivering van de zielen van 
de voorouders van mijn stamboom; 
 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
09.00 uur           H. Cornelius - Leesmis 
                                                                aansluitend Aanbidding tot12.00 uur 
19.00 uur H. Cornelius –Hoogmis - Lies Janssen-  
                          van den Munckhof (coll); Nelly Schloes-

ser-Laenen (coll);  
 
ZONDAG 26 FEBRUARI-1

e
 z.v.d.40dg.tijd 

10.00 uur H. Hart van Jezus – Hoogmis  
 Hub Schlechtriem (coll);  
Overl. fam. Van Haaren en Fons van  
Bijlevelt(st); 

11.15 uur  H. Cornelius – Hoogmis – Jrd Hub 
Joosten; Bertie Ritzerfeld-Vaassen (coll); 
Shirley Blyden-Garrido (coll). 

13.00 uur H. Cornelius – Indonesische Gemeen-
schap. 

 
MAANDAG 27 FEBRUARI 
18.00 uur H. Cornelius – Aanbidding 
18.35 uur Marianoveen 
19.00 uur Leesmis-  
 
DINSDAG 28 FEBRUARI 
09.00 uur H. Cornelius – Leesmis - Voor levenden 

en overledenen van familie Miltenburg.                                                                                                  
aansluitend Aanbidding met Rozen-
kransgebed 

Misstipendia Tarieven 2023  

    
Eucharistievieringen 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- 
of zondagmissen worden gehouden € 325,00 
 
Minimum bedrag kerkbijdrage 
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwe-
zigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerk-
dienst en de avondwake zonder navolgende uitvaart-
dienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet ge-
vraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand 
aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. cremato-
rium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan 
de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige 
parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de 
in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben 
betaald.  
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 
voor 2023. Zie voor uitgebreide informatie onze  
website: 
Mistarieven – Parochiefederatie Heerlen-Noord 
(parochiesheerlennoord.nl)   

 
En: 
Uw bijdragen – Parochiefederatie Heerlen-Noord 
(parochiesheerlennoord.nl)  

Alle missen in de Corneliuskerk worden uitgezonden 

via YouTube. Afwijkende missen voorzien van een 

YouTube logo worden ook uitgezonden 

https://parochiesheerlennoord.nl/mistarieven/
https://parochiesheerlennoord.nl/mistarieven/
https://parochiesheerlennoord.nl/uw-bijdragen/
https://parochiesheerlennoord.nl/uw-bijdragen/


LEVENSMOMENTEN 

 

Overleden 

H. Cornelius 

Mia Vermeulen-Heusschen, 92 jaar 

Pim Kleijkers, 86 jaar 

 

DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE 

 
 

  

 

 

 

Openingstijden parochiekantoor: 

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.  

Adres:   Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Telefoon:  045-5212450 

E-mail:  info@parochiesheerlennoord.nl 

Pastoor J.W. Janssen 

Adres:  Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen 

Telefoon:   045 – 521 24 50 

Noodgeval: 06 30 57 98 28 

E-mail:   jwjrkta@yahoo.com 

Pastoraal werkster Mevr. M.J.L.P. Janssen- Göbbels 

Adres:   Klingbemden 186, 6441 KS Brunssum 

Telefoon:   045-5273020 

Catechiste      Mevr. Y. I. T. Rodenburg - Cierniak 

Telefoon:         045 5721734 

E-mail:             rodenburgcierniak@gmail.com 

 

Kerkbijdrage 

De bijdrage bedraagt minimaal € 115 per jaar (advies van het bis-

dom) 

Overmaken naar een van de volgende bankrekeningen van de 

ParochieFederatie Heerlen-Noord: 

NL 15 RABO 0122 4004 96  

t.n.v. Kerkbestuur H.Cornelius  

NL 94 RABO 0172 4011 19  

t.n.v. Parochie St. Gerardus Majella en St. Antonius van Padua 

NL 42 INGB 0001 0611 23  

t.n.v. Federatie RK Par. H.Hart/H.Geest/HH Martelaren  

 

 

Gaat u verhuizen ? 

Geef uw adreswijziging door aan ons parochiekantoor. 

Wilt u dit blad elke maand gratis ontvangen ?  

U kunt het blad aan huis bezorgd krijgen.  

Geef dit dan even door aan ons parochiekantoor of vul een formu-

lier in achter in de kerk. 

 

Wilt u dit blad via e-mail ontvangen graag aanmelden via onze 

homepage www.parochiesheerlennoord.nl 

Klachten over bezorging van dit blad: 

Graag even bellen met ons parochiekantoor   

telefoon 045-5212450. 

U kunt de parochiefederatie online volgen via de website:  

www.parochiesheerlennoord.nl 

Of via Facebook:  

www.facebook.com/pfHeerlenNoord  

Alle missen in de Corneliuskerk worden uitgezonden via YouTube. 

Afwijkende missen voorzien van een YouTube logo worden ook 

uitgezonden www.youtube.com 

 
C O L O F O N 

 

Iedere dinsdag: 

 Samen aan tafel van 17:00 tot 19:00 uur 

Het Juphuis 

Schandelerstraat 81, Heerlen  

 

Afhalen in eigen bakjes 

Laanderstraat 33, Heerlen 

Tijden van 16:30 tot 18:30 uur 

 

www.caritas045.nl 

 

Wilt u ons steunen met een gift? 

NL83FVLB0638974771 t.n.v. Stichting Caritas045 

mailto:info@parochiesheerlennoord.nl
mailto:jwjrkta@yahoo.com
mailto:rodenburgcierniak@gmail.com
http://www.parochiesheerlennoord.nl
http://www.parochiesheerlennoord.nl
https://www.facebook.com/pfHeerlenNoord
https://www.youtube.com/channel/UCf6ienjARoV-QpiYMOSpzvQ/videos?view=2&live_view=502
http://www.caritas045.nl

